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أمحد حازم املوصلى

بيميكا

 2اندي سبورتنج الرايضي ن

حسٌن على انجى

موجلي

 1191هولندا  2008ذكر طلوق

3

اندي املعادي الرايضي

عمر عادل مصطفى

دارت

 942اجنلرتا  2004ذكر خمصى

أشقر

4

اندي سبورتنج الرايضي

مروان دمحم عويس

إنفينيىت

 496هولندا  1999ذكر خمصى

بىن

 5اندي اجلمعية الرايضية ن

زايد دمحم فاروق الدخاخين

ابميب

 6اندي املعادي الرايضي ن

ايسٌن عمرو

فيًن

1

اندي الفروسية للقوات املسلحة

ن

 932هولندا 2007

انثى

حبيبة أمحد السيد

ويل دن

 1216فرنسا  2011ذكر خمصى

ايس بًنج

 1115هولندا  2009ذكر خمصى

رمادى /أزرق فاتح جدا

زايد اشرف السبع

 1589هولندا  2011ذكر خمصى

أمحر

دمحم أبو زايدة

أشقر

ايسر عصر

أزرق

ماجد ندًن

أمحر

دمحم مصطفى أبو شنب

انثى

أمحر

اشرف حامد

أمحر
أمحر

امحد عناىن

أمحر

كرًن دمحم فاروق

8

اندي مسوحة الرايضي

9

اندي مسوحة الرايضي االجتماعي

دمحم سعد أبو زايدة

سوبر مان

ايسر عصر

أوسيكا

علي امحد صبور

رولو

 977بلجيكا  2009ذكر خمصى

دمحم مصطفى أبو شنب

زوماريو

 575هولندا  2004ذكر خمصى

دمحم أشرف حامد

هيبوليتا

 1289بلجيكا 2007

 14اندى اصحاب اجلياد

مصطفى سعيد حممود

شاكوفينا

 1442املانيا 2008

انثى

 15اندي مسوحة الرايضي

أمحد طارق عناين

فيديت

 494هولندا 2003

انثى

ن

هنا وائم عسكر

بيوتيفل مايند

 17اندي مسوحة الرايضي ن

12

اندي فروسية القوات املسلحة

ن

 13اندي اجلمعية الرايضية ن

16

18

اندي إم يف يب

اندي فروسية القوات املسلحة

 19اندي مسوحة الرايضي

 20اندي مسوحة الرايضي ن
21

اندي فروسية القوات املسلحة

مروان عويس

أمحر

زايد أشرف السبع

 11مركز بالتينوم للفروسية

عمر عادل

حبيبة امحد السيد

7

 10مركز بيجاسوس للفروسية

أشقر

حسٌن علي انجي

 1483املانيا  2010ذكر طلوق أمحر داكن عمرو عاطف

مركز املدرسة املصرية للفروسية

مقدم

أمحر

سيف دمحم ابراهيم

 1693بلجيكا 2008

انثى

 395هولندا  2005ذكر خمصى

أدهم مجال العدل

الكى

 425املانيا  2005ذكر طلوق أمحر داكن

أدهم مجال العدل

أمحد حازم املوصلي

بنتلي

 1252بلجيكا  2008ذكر خمصي أمحر داكن

أمحد حازم املوصلي

عمر عديل يكن

جولييت

 739هولندا 2008

انثى

على أمحد عويضة ريفالدى دو جاليت  1057فرنسا  2005ذكر خمصى

شادي أشرف حسن

كاريب

أزرق

عالء الوزيرى

أمحر

دمحم الربعى

 1673المانيا  2006ذكر خمصى أمحر داكن

دمحم الربعى

 22اندي سبورتنج الرايضي ن

حسٌن على انجى

فالنتيو

 1298هولندا  2008ذكر طلوق

أمحر

حسٌن على انجى

 23مركز ستاليون للفروسية ن

سيف ايسر فكرى

اابكاروس

 1297فرنسا  2010ذكر طلوق

أشقر

سيف الدين فكرى

 24مزرعة رابب للفروسية

عبد الرمحن عصام الدين

إيلوشا بيال

دمحم وائم عسكر

أوملبيك14

زين عتمان

اول ان

25

اندي إم يف يب

ن

 26اندي سبورتنج الرايضي ن

 1493هولندا 2009
896

انثى

أمحر داكن

املانيا  2004ذكر خمصى أمحر داكن دمحم وائم عسكر

 1204بولندا  2004ذكر خمصي

أمحر

عمروجالل
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 27اندي مسوحة الرايضي

أية مصطفى توفيق

ألرباند

 28اندي اجلزيرة الرايضي

أمٌن كرًن غبور

زهرة

 29اندي مسوحة الرايضي

علي عديل يكن

 30مزرعة رابب للفروسية

دمحم أسامة الربعي

دودج

 31اندي املعادي الرايضي

مصطفى سعد كمال

جيليان

 890هولندا  2005ذكر خمصى

 1043هولندا 2004

انثى

سًن شاتر فالي  1165املانيا  2009ذكر خمصى

 1492هولندا 2008

انثى

 914بلجيكا  2006ذكر خمصى

أمحر

أية مصطفى توفيق

أزرق

امٌن غبور

أمحر

علي يكن

أمحر داكن نشأت حجازى

أشقر

مصطفى سعد كمال

